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ABSTRAK
Plankton merupakan organisme kebanyakan hidupnya melayang-layang dan mengapung
di perairan dan pergerakan yang terbatas sehingga sangat tergantung pada arus yang
membawa ke mana-mana. Plankton mempunyai peranan penting bagi organisme
terutama di laut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada berapa spesies yang
ditemukan di pulau Mamburit. Metode yang digunakan sampel plankton di ambil
dengan ukuran plankton-net berukuran 2 mm sedangkan identifikasi dan pencacahan
menggunakan dengan metode sensus (SCR), dengan acuan indentifikasi. Kelimpahan
phytoplankton dan zooplankton pada ulangan 1 lokasi windward 1 dan windward II
tidak terdapat plankton, leeward 1 ditemukan hanya 1 jenis spesies Synedra flugens,
dengan jumlah total 13,32 ind/liter, pada lokasi dan leeward II, ditemukan 2 jenis
spesies, Pleurosigma, Synedra flugens jumlah total yang ditemukan dari 2 spesies 19,98
ind/liter, sedangkan pada ulangan 2 ditemukan 4 spesies Synedra Flugens, Pleurosigma,
Rhizosolenia borealis, Nauplius, dengan jumlah windward I 99,96 ind/liter, Leeward 1
ditemukan 1 spesies, Rhizosolenia borealis, dengan jumlah total 6,66 ind/liter,.
Windward II tidak ditemukan sama sekali, dan leeward II ditemukan 2 spesies Synedra
Flugens, Nitzschia dengan jumlah total 13,32 ind/liter.
Kata Kunci : Pulau Mamburit, kelimpahan plankton,
ABSTRACT
Plankton is an organism, most of them live hovering and floating in the water with
limited movement wich most of them live hovering and floating in the water with limited
movement where the stream brings. Plankton has an important role for other organisms,
especially in the sea because plankton is a primary producer wich is a food-produser
organism. Plankton has never been identified on Mamburit Island, the purpose of this
study is to find out how many species were found on Mamburit Island in each of the
windward 1 and windward II locations, leeward 1 leeward II twice replication. The
results obtained that phytoplankton and zooplankton replication 1 at location of
windward 1 and windward II did not have plankton, leeward 1 was found only 1 species
of Synedra flugens, 13.32 ind/liter, on location and leeward II, found 2 species,
Pleurosigma, and Synedra flugens such as 2 species 19.98 ind / liter, while in
replication 2 found 4 species of Synedra Flugens, Pleurosigma, Rhizosolenia borealis,
Nauplius,with the number of windward I was 99.96 ind/liter, Leeward 1 was found 1
species, Rhizosolenia borealis, with a total of 6.66 ind / liter. Windward II was not
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found at all, and leeward II was found in 2 species of Synedra Flugens, Nitzschia with a
total of 13.32 ind / liter.
Keywords: Mamburit Island, Plankton Abundance
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Dari masing-masing ulangan jumlah

banyak bila dibandingkan dengan yang
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lain yang mempengaruhi kelangsungan
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hidup plankton adalah faktor parameter
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Synedra Flugens
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Gambar 1. Macam-macam phytoplankton dan zooplankton yang ditemukan
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Leeward
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Rhizosolenia borealis, dengan jumlah
total 6,66 ind/liter. Windward II tidak
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Nitzschia dengan jumlah total 13,32
ind/liter.
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